
A FileMaker, Inc. acaba de anunciar o lançamento da Plataforma FileMaker 17.
Os clientes que compraram e registraram o FileMaker Pro 16 ou o FileMaker Pro 16 Advanced entre 15  
de abril de 2018 e 30 de maio de 2018 têm o direito de receber, gratuitamente, a versão de atualização 
por meio de um download de software eletrônico.

Como resgatar:

Etapa 1
Seja direcionado à Central de atendimento ao cliente da sua regiaõ (http://www.filemaker.com/ 
company/intl/).

Etapa 2
Com nome, endereço, e-mail e chave de licença do FileMaker 16 em mãos, ligue ou envie um e-mail  
para a Central de atendimento ao cliente da sua região. 

Etapa 3
Depois que o Atendimento ao cliente receber essas informações, nós enviaremos um e-mail solicitando  
o seu recibo de compra. Adicione o e-mail customer_support@filemaker.com ao seu catálogo de 
endereços para garantir o envio com êxito. 

Termos e Condições da oferta
• Oferta válida na Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, República Tcheca, Dinamarca, Equador,  

El Salvador, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islândia, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo,  
Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Rep. Dominicana, Rússia, 
Singapura, Espanha, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia, Venezuela, Reino Unido e Estados Unidos. Esta oferta é válida  
de acordo com os termos estabelecidos neste documento; 

• Os clientes que comprarem nas Lojas FileMaker online ou nos Centros de pedido FileMaker receberão a oferta especial por mala direta e NÃO 
terão direito à oferta especial de lançamento online/por correio; 

• A oferta especial de lançamento do software FileMaker 17 está disponível apenas por download e exige acesso à Internet (taxas podem ser 
aplicadas);

• Você pode usar o software FileMaker 17 somente para substituir uma versão com licença válida do software FileMaker 16. A atualização do 
FileMaker 17 não constitui a concessão de uma segunda licença para o software. Você não pode continuar usando o software FileMaker 16  
como uma licença separada nem transferir ou vender o software FileMaker 16 para outra pessoa;   

Oferta especial de lançamento do FileMaker 17 
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• O uso do software FileMaker 17 é regido pelos termos e condições de licenciamento que acompanham o software; 

• Os clientes qualificados precisam enviar os documentos abaixo: 

  - o recibo original ou a nota fiscal;
  - a chave de licença válida e exclusiva do FileMaker 16. Esses itens podem ser enviados por correio ou e-mail;

• Esta oferta é válida somente para compras independentes da licença única do FileMaker 16, feitas entre 15 de abril de 2018 e 30 de maio  
de 2018; 

• Os documentos necessários para a oferta especial de lançamento precisam ser enviados por correio ou e-mail até 2 de junho de 2018;

• Os envios após 2 de junho de 2018 não serão processados; 

• O recibo original ou a nota fiscal precisa ser digitada ou digitalizada; 

• Documentos alterados ou escritos à mão não serão aceitos; 

• Restituições não serão permitidas; 

• A oferta não está disponível com licenças de site, licenças de volume, contratos de pacote de soluções, licenças de Proibida a revenda (NFR, 
Not For Resale) ou produtos comprados por meio de leilões na Internet ou através de outros canais não autorizados. O nome enviado para a 
solicitação da oferta especial de lançamento deve corresponder às informações que constam no recibo. 

• Essa oferta não é válida com outros descontos, ofertas ou promoções;

• Esta proposta é válida para UMA oferta especial de lançamento por produto FileMaker 16 qualificado; 

• Esta oferta é aplicável somente a compras feitas por usuários finais, e não por revendedores ou distribuidores; 

• Esta oferta será anulada onde for proibida ou restringida por lei e estará sujeita a alterações sem aviso; 

• A FileMaker, a exclusivo critério, se reserva no direito de estender as datas de disponibilidade e envio de quaisquer pedidos de acordo com 
este programa após notificar você; 

• Para fazer a solicitação da oferta especial de lançamento, envie os documentos pelos correios ou por e-mail para o endereço fornecido pelo 
agente do Atendimento ao cliente; 

• Faça cópias de todos os documentos antes de enviar;

• Os materiais enviados não serão devolvidos e se tornarão propriedade da FileMaker; 

• A FileMaker, Inc. não será responsável por qualquer perda, destruição, roubo ou atraso no envio ou recebimento de seus documentos;   

• Ao enviar a solicitação de oferta, você autoriza a FileMaker (ou agentes) a entrar em contato para obter quaisquer informações adicionais que 
sejam necessárias para processar a sua solicitação; 

• A FileMaker, Inc. não se responsabiliza por falhas técnicas, eletrônicas, de rede, de computador, de hardware ou de software. Além disso, ela 
não será responsável por envios de materiais incompletos, perdidos, danificados, roubados, atrasados ou enviados a endereço de email ou 
correspondência errado.
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